
 
1 MOLITEV za mir v UKRAJINI, sestra Ramona 

MOLITEV ZA MIR V UKRAJINI IN PO VSEM SVETU 
 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 1. kitica ali druga primerna po izbiri.  
 

A  V imenu Troedinega Boga: Očeta, Sina in Svetega Duha! Amen! 
 

Vsi  Amen! 
 

B Vojna med Rusijo in Ukrajino, mnoge ljudi napolnjuje s strahom in z velikimi skrbmi. „Šokiran 

sem, da se kaj takega dogaja danes v naši soseščini,” pravi že skoraj vsak. 
 

Klicanje Svetega Duha:   
 

A  Jezus Kristus nam je dal Očetovega in Svojega Duha, ki je Sveti Duh in tretja Božja oseba. 
 

B Pridi Sveti Duh, pridi in zgradi v nas in po vsej zemlji, Božje kraljestvo pravičnosti!  
 

A  Gospod usmili se!            
 

Vsi  Gospod usmili se! 
 

B Pridi Sveti Duh in podari mir narodom! 
 

A  Kristus usmili se!            
 

Vsi  Kristus usmili se! 
 

B Pridi Sveti Duh in obnovi obličje zemlje! 
 

A  Gospod usmili se!            
 

Vsi  Gospod usmili se! 
 

B   Božja beseda, Blagri iz govora na gori:  

3 „Blagor ubogim v duhu, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

4 Blagor žalostnim, 
kajti potolaženi bodo. 

5 Blagor krotkim, 
kajti deželo bodo podedovali. 

6 Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, 
kajti nasičeni bodo. 

7 Blagor usmiljenim, 
kajti usmiljenje bodo dosegli. 

8 Blagor čistim v srcu, 
kajti Boga bodo gledali. 

9 Blagor tistim, ki delajo za mir, 
kajti imenovani bodo Božji otroci. 

10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Mt 5, 3-10 

 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 2. kitica ali druga primerna po izbiri. 
 

Misli za razmišljanje:   
 

A  Današnji svet  je svet razprtij, vojn, izkoriščanja in zatiranja. Opomine k miru, najdemo tudi v 

Svetem pismu. Apostol Pavel nas v pismu Hebrejcem opominja, naj delamo za mir, z besedami:  

  14 Prizadevajte si za mir z vsemi, ... Heb 12, 14a  Mir je osrednje sporočilo Evangelija, ki je 

naslovljeno na vse nas in od vsakega od nas zahteva, da zanj vlagamo svoj trud. Papež 

Frančišek v apostolski spodbudi „Evangelii Gaudium,” razlikuje med lažnim in resničnim mirom: 

„Socialnega miru ni mogoče razumeti zgolj, kot odsotnost nasilja, doseženega s prevlado enega 

dela družbe, nad drugim. Prav tako bi bil mir lažen, če bi ga uporabili, kot pretvezo za 

opravičevanje družbene strukture, ki revne sili k molku in jih vsestransko onemogoča.”  
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B  Podobno, socialni mir „ne pomeni samo molka orožja in ne varljivega zatišja med majavim 

ravnotežjem vpletenih sil. Mir moramo graditi vsak dan, pri tem nas mora voditi cilj, da bi bil 

dosežen red, ki ga hoče Bog. Le tak mir, bo prinesel popolno pravičnost med ljudmi.”papež Pavel VI. 
    

A „Nikoli ni prepozno, da bi se med seboj razumeli in nadaljevali s pogovori. Vojna je vedno poraz 

za človeštvo!” je dejal sveti Janez Pavel II.. Povabilo, da gradimo mir in delamo za pravičnost in 

spravo na vseh ravneh, prihaja danes tudi do nas. Če to povabilo sprejmemo, bomo resnično 

Božje hčere in sinovi, kakor pravi Jezus v svoji Ustavi nebeškega kraljestva, v Blagrih. 9 Blagor 
tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji otroci.  Mt 5, 9  

   

Molitev za mir:   
 

B Gospod, naredi me za orodje svojega miru:  

da ljubim tam, kjer vlada sovraštvo, 

da odpuščam tam, kjer je doma užaljenost, 

da povezujem tam, kjer gospoduje prepir,  

da govorim resnico tam, kjer biva zmota,  

da prinašam vero, kjer uničuje dvom, 

da prebujam upanje tam, kjer stiska obup, 

da prižigam luč tam, kjer kraljuje tema,  

da prinašam veselje tam, kjer prebiva žalost. 

Gospod, naj bom pozoren:  

da ne iščem tolažbe, ampak, da tolažim, 

da ne iščem razumevanja, ampak, da razumem, 

da ne zahtevam ljubezni, ampak, da ljubim. 

Gospod, naj Ti bom podoben, kajti: 

kdor daje sebe, ta obilo prejema,  

kdor pozablja nase, ta sebe najde, 

kdor odpušča, mu je odpuščeno in 

kdor za druge umira, se prebudi v večno življenje. 
 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 3. kitica ali druga primerna po izbiri. 
 

Prošnje za mir v Ukrajini in po vsem svetu:     
 

A Molimo k Bogu in Očetu vseh ljudi, ker lahko samo On pripelje svet, na pot miru: 
 

B Za ljudi v Ukrajini, ki v lastni domovini živijo v velikem strahu zaradi vojne in nasilja, da bi v 

njihovih stiskah, ohranili upanje in moč! 
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

A  Za krščanske Cerkve v Ukrajini, da bi širile duha zaupanja in podpirale ljudi z močjo Evangelija! 
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

B  Za Ruski narod in njegove voditelje, da bi zaradi Božjega daru odrešenja za vse, odložili orožje!   
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

A  Za vse, ki imajo med narodi vpliv in moč, za duha miru in sprave, za spoštovanje življenja in 

vesti vsakega človeka!  
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

B  Za vse, ki na svojih telesih čutijo posledice razprtij in sovraštva, da se njihovo trpljenje konča!   
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

A  Za vse, ki doživljajo neslogo v lastni družini, naj sprejmejo dar Božjega miru in ga širijo naprej! 
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

B  Za vse, ki se čutimo nemočni spričo ogrožanja svetovnega miru. Naj nam z neustavljivimi 

navdihi pomaga Sveti Duh, da jih bomo pogumno izvršili in, da na svetu zavlada trajen mir!  
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas!   
 

A  Nebeškemu Očetu lahko glasno ali v tihoti srca, izrazimo še svoje osebne prošnje: ______________  
 

Vsi      Nebeški Oče, prosimo Te, usliši nas! 
 

B  Nebeški Oče! Po svoji Besedi nam vse podarjaš. Zaupamo vama in v moč Svetega Duha! 
 

Vsi      Amen!    
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A  Papež Frančišek: „Moja krščanska vera me sili, da pogledam na križ. Kako si želim, da bi za 

trenutek vsi ljudje dobre volje pogledali na križ! Tam je mogoče prebrati Božji odgovor na nasilje. 

Na nasilje, Bog tam ni odgovoril z nasiljem. Tudi na smrt lastnega Sina, ni odgovoril z jezikom 

smrti. V tišini križa, utihne ropot orožja in spregovori jezik sprave, odpuščanja, dialoga in miru.” 

Skupaj molimo: 
 

Vsi:     Oče naš, ki si v nebesih, … 
 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 4. kitica ali druga primerna po izbiri. 
 

  Marija naša Kraljica miru:    
 

B  Marija, Ti si Mati našega Gospoda in Odrešenika in tudi naša Mati!  
 

A  Že od nekdaj so ljudje v časih stisk, nevarnosti in vojn, iskali in našli pribežališče pri Tebi. Cerkev 

Te kliče z mnogimi imeni. Danes Te prosimo, da se izkažeš, kot Kraljica miru in Mati usmiljenja. 

V nebesih imaš veliko moč, a si kljub temu nežna in dobrotljiva do ljudi. S svojo materinsko 

ljubeznijo in skrbjo, znaš vplivati na misli in dejanja Tvojih otrok. 
 

B   Marija, poglej na nas s svojimi usmiljenimi očmi! Nauči nas vztrajno hoditi, po poti proti Kristusu 

in nebesom. Kadar pademo, nam pomagaj vstati in nadaljevati pot k Njemu. Naj v zakramentu 

odpuščanja, priznamo svojo krivdo in grehe. Presveta Mati, Ti veš, da lahko samo s čisto vestjo, 

v miru z Bogom, s srcem brez sovraštva in zla, ljudem prinašamo pravo veselje in mir, ki izhaja 

iz Tvojega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa. povzeto po molitvi papeža Janeza Pavla II.  
 

Vsi  Daj, da Ti bomo podobni in bomo kakor Ti, hodili skozi življenje: močno in dostojanstveno, 

preprosto in blago in tako širili ljubezen, mir in veselje. Na poti skozi naš čas, hodi in deluj v nas 

in ga tako pripravi za Kristusa. pater Jožef Kentenich 
 

  Zmolimo desetko rožnega venca:    
 

A  Zdrava Marija, milosti si polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen 

je sad Tvojega telesa Jezus, …. ki naj nam podari Božjega Duha miru. 10x 
 

B  Marija, Mati in Pomočnica kristjanov! 
 

Vsi  Prosi za nas! 
 

A Marija, Kraljica miru! 
 

Vsi  Prosi za nas! 
 

B  Marija, Zmagovalka nad oblastjo zla! 
 

Vsi  Prosi za nas! 
 

A   Marija, Mati čudovita, Kraljica in Zmagovalka! Tebi se posvetimo in Te prosimo, naj bodo sadovi 

naše pobožnosti v blagoslov: 

  - vsem ljudem, ki si prizadevajo za mir in spravo, 

  - vsem ljudem, ki s sovraštvom, slo po oblasti in egoizmom, ogrožajo varnost in blaginjo ljudi, 

  - vsem ljudem, ki trpijo zaradi krivic in nasilja; 

  - vsem ljudem, ki bi radi živeli in rastli v ljubezni do Boga in do bližnjega. 
 

  Molitev v stiski, napisana v Dachau: 
 

B 

 

 

 

A 

 

 

501 Mati, pokrij nas nežno s plaščem svojim, 

da pot v nebo, varno nam bo tekla.  

Varuj nas lakote, bolezni, ognja, vojne,   

Ti pomočnica naša Milostljiva, iz nebes. 
 

502 Reci Sinu svojemu, kot nekoč si v Kani, 

ko pomagal je v zadregi njim na svatbi. 

Sin, vino upanja pošlo je, hrane za duha zmanjkuje,  

On uslišal glas bo Tvoj, saj vedno Te usliši. 

 507 Tako kot Sin Tvoj, ko je še živel na zemlji, 

poteši lakoto, potolaži in ozdravi nam bolnike. 

Ponesi Sina svojega med nas, tu blagoslov delita, 

On vsemogočen je, Tvoje roke milostne je krona.   
 

508 Kot znamenje veliko, svetu vsemu se pokaži, 

pretkanost zla in zemlje beda, naj zbežita proč. 

Narodi naj odrešenje najdejo, varnost, mir pri Tebi,  

in Tebe Odrešenika darovalka, veselo spet slave.   
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B 

 

 

 

A 

 

 

 

B 

 

 

 

A 

503 Gospod izbral Te je za drugo Evo, 

da boš rešila, kar je prva izgubila. 

Kakor je prva Eva vse, v propast povedla, 

tako valovi odrešenja Božjega, izvirajo iz Tebe. 
 

504 Po načrtu modrem Očeta našega v nebesih, 

raj Adamov, v solza dolino, odene se za čase,   

dokler ne zasiješ Ti v temi, o Zarja Sonca novega, 

s sijajem blagim iz nebes, oznaniš dan.   
 

505 Po Sinu ljubljenem, bilo je Tebi dano, 

da življenju vrneš polnost spet in braniš nas,   

kako stiskam mnogim, mi mogli bi ubežati,  

da Ti ne lajšaš nam gorje in milosti deliš.  
 

506 Srce naj Tvoje Mati, danes na široko se odpre, 

posebno tam, kjer hudiča senca divje se vzdiguje, 

razkrij Te prosimo, moč svojo vso in dobrotljivost,  

Pomočnica Gospodova, razkošno nam zacveti. 

509 Stiske naše, že dolgo se vrste brez konca, 

zateza brez rešitve, krog nas se zanka zla,   

samo Ti rešiti moreš nas pogube,      

v molitvi vroči, vsi se zgrinjamo krog Tebe. 
 

510 Rešiteljica nam s svojim Sinom bodi,   

od pekla divjanja, nezgod vremena in narave.  

Vse svoje dni, hvaležni bomo Te slavili, 

rodov vseh Mati, sveto Tvoje oznanjali ime.    
 

511 Nosili imena Tvojega zastavo,  

ljudi vodili v malo Tvoje to Svetišče.    

S Teboj že tu na zemlji in nekoč v nebesih srečnih, 

na veke slavo večno, prepevali Trojici Sveti.    
 

pater Jožef Kentenich, Proti nebu 

  

 

 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 5. kitica ali druga primerna po izbiri. 
 

A        Posvetimo Božji Materi vse ljudi, ki trpijo zaradi vojne, trepetajo za življenje ali so na begu:    
 

Vsi:      O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in, da se Ti vdanega izkažem, Ti danes 

posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej 

Tvoj o dobra Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen!    
 

  Molitev za blagoslov: 
     

B  Troedini Bog, blagoslovi ljudi v Ukrajini, ljudi v Rusiji in ljudi povsod po svetu:  

  - in jih na poti miru, vse varuj Bog Oče, naš Stvarnik, 

  - in jih na poti miru, vse utrjuj Bog Sin Jezus Kristus, Knez miru, naš brat in Odrešenik, 

  - in jih na poti miru, vse vodi Bog Sveti Duh, naš Posvečevalec. 
 

A  V imenu Boga Očeta, Sina in Svetega Duha!       
 

Vsi      Amen!        
 

Pesem:  Pridi k nam Gospod, … 6. kitica ali druga primerna po izbiri. 
 

                       s. Ramona M. Schneider, Schönstatt 
                                                                   prevod: Jože Matevžič            

        

 

1. Pridi k nam, Gospod, pridi k nam! 
    pridi k nam, Gospod, pridi k nam,  
    pridi k nam, Gospod, pridi k nam,  
    pridi, Gospod naš Bog!  
 

2. Vsi Te prosimo, pridi k nam! 
    vsi Te prosimo, pridi k nam,  
    vsi Te prosimo, pridi k nam,  
    pridi, Gospod naš Bog!  
 

3. Sami smo, Gospod, pridi k nam!  
 

4. V Tebe upamo, pridi k nam! 
 

5. Vsi Te čakamo, pridi k nam! 
 

6. Ti si naše vse, pridi k nam!                                                                                                             

 

 


